
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

Про внесення змін до Програми забезпечення діяльності Мукачівської міської 

територіальної громади в сфері містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності на 2022 - 2024 роки, затвердженої рішенням 

19 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 17.12.2021 

№685   

 

Враховуючи рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 

08.11.2022 №502 «Про схвалення змін до Програми забезпечення діяльності 

Мукачівської міської територіальної громади в сфері містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної власності на 2022 - 2024 роки, 

затвердженої рішенням 19 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го 

скликання від 17.12.2021 №685», з метою забезпечення виконання заходів по 

виготовленню облікової документації на пам'ятки культурної спадщини, 

відповідно Наказу Міністерства культури України від 27.06.2019 №501 «Про 

внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини», враховуючи 

Постанову Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 «Про затвердження 

Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в 

особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами, Порядок розроблення 

місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, 

затверджений рішенням 66 сесії Мукачівської міської ради 7 скликання від 

31.10.2019 №1574, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

бюджету та регламенту (протокол №_____ від __________), керуючись  п.22, 

ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми забезпечення діяльності Мукачівської міської 

територіальної громади в сфері містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності на 2022 - 2024 роки, затвердженої рішенням 

19 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 17.12.2021 

№685, а саме: 

1) у розділі І Паспорт «Програми забезпечення діяльності Мукачівської 

міської територіальної громади в сфері містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності на 2022 - 2024 роки, затвердженої рішенням 

19 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання №685 від 

17.12.2021:  

- п.9 викласти в наступній редакції: «Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
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необхідних для реалізації програми, всього, тис. грн. у тому числі: 18 730 тис. 

грн., в тому числі фінансування на 2022 р. замінити з «7 000 тис. грн.» на                 

«8 430 тис.грн.»; 

- пп.9.1 викласти в наступній редакції: «коштів місцевого бюджету: 18 730 

тис. грн. в тому числі фінансування на 2022 р. замінити з «7 000 тис. грн.»   на  

«8 430 тис.грн.»; 
 

2) Розділ VІ «Напрямки діяльності та заходи програми» доповнити 

наступними заходами:  

Пункт 5: «Розроблення детального плану території с. Павшино, вул. 

Аеропортна, 2 Мукачівської міської територіальної громади для проектування 

та будівництва індустріального парку, об’єктів житлової та громадської 

забудови»;  

«10. Розроблення концепції реновації внутріквартальної житлової та 

громадської забудови центральної частини міста»;  

«11. Виготовлення облікової документації на пам'ятки культурної 

спадщини». 

2. Додаток 1 та Додаток 2 до Програми забезпечення діяльності 

Мукачівської міської територіальної громади в сфері містобудування, 

архітектури, земельних відносин та комунальної власності на 2022 - 2024 роки, 

затвердженої рішенням 19 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го 

скликання №685 від 17.12.2021 викласти у новій редакції згідно додатків 1 та 2 

до даного рішення. 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 22 позачергової сесії 

Мукачівської міської ради 8 скликання від 14.02.2022 №736 «Про внесення змін 

до Програми забезпечення діяльності Мукачівської міської територіальної 

громади в сфері містобудування, архітектури, земельних відносин та 

комунальної власності на 2022 - 2024 роки, затвердженої рішенням 19 

позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання №685 від 

17.12.2021». 

4. В іншій частині рішення 19 позачергової сесії Мукачівської міської ради 

8-го скликання №685 від 17.12.2021 «Про затвердження Програми забезпечення 

діяльності Мукачівської міської територіальної громади в сфері 

містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності на 

2022 - 2024 роки» залишити без змін. 

5. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 

заходів, передбачених Програми забезпечення діяльності Мукачівської міської 

територіальної громади в сфері містобудування, архітектури, земельних 

відносин та комунальної власності на 2022 - 2024 роки, проводити в межах 

затверджених асигнувань в бюджеті Мукачівської міської територіальної 

громади на відповідні роки. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та регламенту. 
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Міський голова               Андрій БАЛОГА 

 


